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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  

kwalifikacji rynkowej „Organizowanie imprez turystycznych dla osób 

z  niepełnosprawnościami” 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie opinii, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 226), dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej „Organizowanie imprez 

turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami” (dalej także jako „kwalifikacja”). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania.  

 

Zamawiający informuje, że wykonanie dzieła jest współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego 

„Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów 

właściwych” Nr POWR.02.13.00-00.0002/20.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Osoba fizyczna składająca ofertę musi spełniać warunki zawarte w art. 19 ust. 2 ustawy 

o ZSK 

1) posiadać aktualne doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana 

kwalifikacja rynkowa, w szczególności: 

a. w wykonywaniu działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba 

posiadająca daną kwalifikację, lub 

b. w ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi 

wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub 

c. w przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub 

zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub 

d. w ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań 

lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację; 

2) reprezentować grupę interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;  

3) posiadać kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia 

się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek. 



Przez aktualne doświadczenie rozumie się doświadczenie uzyskane w przeciągu 

ostatnich 5 lat w trakcie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub 

wykonywania innej pracy zarobkowej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków osoba fizyczna składająca ofertę przedstawi 

uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 4a do ogłoszenia. 

Podmiot składający ofertę musi do realizacji przedmiotowego zamówienia wskazać 

osobę lub osoby, z których każda spełnia warunki zawarte w art. 19 ust. 2 ustawy o ZSK 

1) posiada aktualne doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana 

kwalifikacja rynkowa, w szczególności: 

a. w wykonywaniu działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba 

posiadająca daną kwalifikację, lub 

b. w ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi 

wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub 

c. w przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub 

zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub 

d. w ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań 

lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację; 

2) reprezentuje grupę interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;  

3) posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia 

się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek. 

Przez aktualne doświadczenie rozumie się doświadczenie uzyskane w przeciągu 

ostatnich 5 lat w trakcie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub 

wykonywania innej pracy zarobkowej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca przedstawi uzupełniony formularz 

kandydata na specjalistę, który stanowi załącznik nr 4b do ogłoszenia. Dla każdego 

kandydata na specjalistę do wykonania opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej 

potrzeby włączenia danej kwalifikacji rynkowej do ZSK wypełnia się osobny formularz 

(Załącznik 4b). Każdy kandydat na specjalistę podpisuje własnoręcznie formularz 

dotyczący jego osoby.  

 

Z postępowania wykluczone są osoby wobec których mają zastosowanie 

podstawy wyłączenia wynikające z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257 późn. zm.), lub 

które w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie uczestniczyły  

w przygotowywaniu opisu kwalifikacji lub opisu efektów uczenia się wymaganych 

dla kwalifikacji. 

 

4. Termin i sposób składania ofert: 

 

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2022 r. do godz. 12.00 

drogą elektroniczną na adres e-mail: lech.boguta@mein.gov.pl  
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Pan Lech Boguta, tel. 22-34-74-340, e-mail: lech.boguta@mein.gov.pl  

Nie będą podlegały ocenie oferty, które nie odpowiadają wymogom niniejszego 

zapytania, w szczególności: oferty, które zawierają błędy w obliczeniu ceny  

(z zastrzeżeniem oczywistych omyłek), oferty złożone po wyznaczonym terminie lub  

w niewłaściwej formie; oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania; oferty 

Wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferty 

nieważne na podstawie odrębnych przepisów. Ofertę niepodlegającą ocenie uznaje się 

za odrzuconą. 

 

5. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

 

a) cena 30% - maksymalnie 30 pkt 

 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 30): cena oferty ocenianej 

 

 

b) doświadczenie 70% - maksymalnie 70 pkt 

 

W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji 

zawartej w wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym zgodnie  

z Załącznikiem nr 4a  (osoby fizyczne) albo 4b (podmiot zgłaszający kandydata).  

 

Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  

w ramach zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innej 

pracy zarobkowej: 

1) wykonywała działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca ww. 

kwalifikację, lub 

2) oceniała jakość wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba 

posiadająca ww. kwalifikację, lub 

3) przygotowywała osoby uczące się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi 

wykonywać osoba posiadająca ww. kwalifikację, lub 

4) oceniała przygotowanie osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, 

które potrafi wykonywać osoba posiadająca ww. kwalifikację. 

Za każde 6 miesięcy ww. doświadczenia oferta otrzyma 7 małych punktów.  

 

Za doświadczenie z tej samej kategorii zdobyte w tych samych ramach czasowych, ale 

w różnych miejscach, nie przyznaje się oddzielnych punktów. 
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Za doświadczenie z różnych kategorii oznaczonych powyżej punktami 1, 2, 3, 4 zdobyte 
w tych samych ramach czasowych i tym samym miejscu, przypisuje się punkty 
za doświadczenie tylko w ramach jednej kategorii. 
 

W kryterium „doświadczenie” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca 

najwięcej małych punktów, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów oferty = (liczba „małych punktów” przyznanych ofercie/liczba „małych 

punktów” przyznanych ofercie najwyżej ocenionej x 70) 

 

W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane. 

Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

6. Wymagane dokumenty: 

 

a) formularz ofertowy (odpowiednio Załączniki nr 3a albo 3b) 

b) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio 

Załączniki nr 4a albo 4b)  

 

7. Informacje dodatkowe: 

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert. 

 

Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu ustalenia 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji 

zawartych w przesłanym formularzu ofertowym oraz załącznikach. W celu zapewnienia 

porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert. 

 

Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią 

na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym 

z Oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

 

 

W załączeniu:  

1. Klauzula informacyjna,  



2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,  

3. Formularz ofertowy (Załączniki 3a i 3b), 

4. Wykaz poświadczający spełnienie warunków udziału w postępowaniu (Załączniki 4a 

i 4b), 

5. Wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji „Organizowanie imprez turystycznych dla 

osób z niepełnosprawnościami”, 

6. Formularz opinii specjalisty. 


